
Wat heeft het CBS niet? 
 
De Infoservice van het CBS krijgt veel vragen over de beschikbaarheid van cijfers op regionaal niveau. Hieronder treft u een overzicht aan van 
veelgevraagde onderwerpen die het CBS niet (direct) op het gevraagde niveau voorhanden heeft. Zo heeft het CBS bijvoorbeeld geen 
bevolkingsprognoses op wijkniveau. 
 

Regionaal 
niveau 

Onderwerp 
 

Regio bestedingen CAO-lonen 
grootteklasse van 

bedrijven 
import 

omzet 
detailhandel 

omzet 
dienstverlening 

prognoses rijbewijsbezit   

Provincie fietssport 
grootteklasse van 

bedrijven 
import 

internationale 
handel 

klimaat loonkosten rijbewijshalers studenten zorginstellingen  

COROP-
gebied 

bestedingen 
grootteklasse van 

bedrijven 
internetgebruik 

omzet 
detailhandel 

postcodes per 
COROP-gebied 

     

Gemeente 
bestedingen in 

gemeenten 
daklozen gehandicapten 

Gemeente- 
ambtenaren 

grondprijzen 
inkomens van 
allochtonen 

internetgebruik 
islamitische 

scholen 
kinderdagverblijven 

opleidingsniveau 
naar socio-

economische 
kenmerken 

 overnachtingen religies sporters 
sportvereni-

gingen 

thuiswonende / 
uitwonende 
studenten 

toerisme verkiezingen    

Plaats allochtonen arbeid bevolkingsgegevens huurwoningen inwoners IT-personeel toerisme    

Dorp allochtonen bevolking 
inkomen en 

uitgaven 
prognoses       

Wijk bestedingen criminaliteit honden en katten huizenprijzen opleidingsniveau prognoses     

Buurt 
allochtone 

leerlingen op 
basisscholen 

bestedingen bevolkingsprognoses criminaliteit diabetes 
financiële 

instellingen 
kinderen in 

kinderopvang 
leeftijdsopbouw opleidingsniveau 

personen met 
de VUT 

Postcode bedrijven gezondheidsgegevens 
koppellijst met post- 

en buurtcodes leeftijdsopbouw opleidingsniveau woningen     

Straat allochtonen bevolking bouwen en wonen duurste straten huishoudens industrie 
inkomen en 

uitgaven 
koppellijst met 

postcodes 
namen en 

huisnummers 
straatnamen 

Individueel 
adressen van 

bedrijven 
adressen van 

personen 
bedrijfsgegevens doodsoorzaken grondprijzen huizenprijzen marktaandelen 

prijzen van 
bedrijfspanden 

prognoses  

 



Dat gegevens op een bepaald regionaal niveau niet voorhanden zijn, betekent niet dat de gegevens op een ander niveau er automatisch ook niet  
zijn. Zo stelt het CBS geen informatie over de prijzen van individuele woningen beschikbaar, maar er is wel een prijsindex van bestaande  
koopwoningen op gemeentelijk en regionaal niveau. 
 
Waarom cijfers niet beschikbaar zijn, kan verschillende redenen hebben. Indien u de door u gewenste informatie niet in bovenstaand schema terugziet  
of informatie over een ander regionaal niveau wenst, dan kunt u contact opnemen met de Infoservice. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/cijfers-op-gemeentelijk-niveau/waarom-niet.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm

